
Årsmelding for Fredagskvelden 2015 

På våren har oppmøtet ligget rundt 25-30 på møtekvelder og i overkant av halvparten på 

åpent hus. De samme tallene har i stor grad gått igjen også på høsten. Betalende 

medlemmer er 24stk. 

Styret har hatt litt utskiftninger i 2015 og består nå av Anne Grete Apeland, Geir Atle 

Apeland, Tom Carlos Slettebø, Ida Terese Ueland og Amalie Stokka. Både Tom Carlos og 

Anne Grete har sagt at de gir seg til sommeren og vi vil derfor bruke våren på å forsøke å 

fylle opp tomrommet. 

Høsten 2015 overtok Anders Høgsås som ungdomsarbeider ved Lye forsamlingshus i en 

stilling på 50 % etter Helge Ask.  

 

Året som gikk. 

Det har vært et spennende år. Det går imot et generasjonsskifte til sommeren og en del av 

høsten har gått med til å forberede dette. Vi har foreløpig et fullt fungerende lovsangsteam, 

men vil også her merke generasjonsskiftet. 

Å starte kl 22.00 har alltid vært et problem, og en av de tingene styret lenge har vært enige 

om at det må gjøres noe med. Etter mye frem og tilbake med KRIK er vi endelig landet på en 

løsning som på papiret skal fungere for begge parter. Åpent hus åpner fremdeles kl 22. mens 

møtene starter 21.00 i stedet for 22.00. Dette vil forhåpentligvis gjøre det lettere for foreldre 

å sende barna sine av sted og åpne muligheter for flere til å bli igjen også etter møtet.   

Verdt å merke seg er at vi håper i fremtiden håper å kunne flytte møtet så vi kan starte enda 

tidligere.  

Arrangementer: 

• Etter skole tid, eller «itte skuletid» har vært et fast innslag hver torsdag. Her har det i 

stor grad vært de samme 6-8 som går igjen. Dette har vært et bra og mer uformelt 

tilbud for å samle ungdommen på en mer hverdagslig måte på forsamlingshuset. De 

fleste drar direkte fra etter skoletid videre til bibelgruppe. 

• Ski-weekend 2015. Skiweekenden var på Stavtjørn og det var fullt hus. Det var 

andakt, ord for dagen og ellers bra stemning.  

• Styreweekend 11.-13. september. Dette var også på Stavtjørn og her var vi 13 stk. 

Her var det representanter fra FK-styret, Jr.Kro-styret, søndagsskole-styret, Krik-

styret og lovsangsteamet. Det ble arrangert teambuilding, brett og – kortspill, 

andakter, ord for dagen og ellers generell underholdning og kos. 

• Dekkskifte. Vi arrangerte Dekkskift på våren hvor det kom 2 biler, og på høsten hvor 

det kom 5-6 biler, og vi anser det som en suksess vi kommer til å fortsette med. 



• UanZ 22. – 23. november. UanZ-konferansen er en konferanse for ungdom som 

holdes på Klepp. 12 ungdommer dro bort fra Lye. Det var et utrolig bra opplegg og de 

som dro bort fikk mye ut av det, både åndelig og sosialt.  

• Nyttårsfeiring. I år feiret vi nyttår i samarbeid med Fotland, på Fotland. Det var 

suksess med masse god mat, underholdning, taler og en andakt. Det ble løst avtalt et 

fortsettende samarbeid med Fotland hvor vi feirer på Lye neste år. 

• Bibelgrupper. Vi driver 2 bibelgrupper. 1 for videregående skole og en for 

ungdomsskolen. Svein Kåre Harestad leder de eldste og Jorunn Pettersen leder den 

andre i samarbeid med Anders Høgsås. Det har vært jevnt over bra oppmøte på 

begge gruppene.  

 

Ungdomsarbeiders tanker om året. 

Det er en veldig trivelig ungdomsgjeng, både når det gjelder ledere og deltakere. Naturlignok 

er det litt varierende grad av engasjement, men jevnt over legger ungdommen ned mye tid 

og energi. Som så vidt nevnt så går det mot et generasjonsskifte og det er hyggelig å se at 

noen av de yngre er såpass villige til å engasjere seg. Jeg har fått enkelte tilbakemeldinger på 

at det kanskje ikke er nok åndelig fokus alltid. Det kommer flere når det er møte enn åpent 

hus, så det er tydelig at det er et behov som kan fylles. Det vil vi i styret jobbe med å 

forbedre i tiden som kommer.  

Det har vært et spennende og lærerikt halvår for meg så langt og jeg ser frem til å fortsette i 

jobben. 

Takk. 

Takk til alle som bidrar på Fredagskvelden med ulikt. Takk til ungdommene som står på, spesielt 

styret. Takk til dere foreldre som hjelper til, takk til Gunnar og Sigurd som leder menigheten, takk til 

forsamlingsstyret, takk til husstyret og takk til alle andre som gjør det mulig å holde 

ungdomsarbeidet i gang! 

Anders Høgsås, Ungdomsarbeider 


